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دیگر چه کسی را می خواستید بگیرید؟

توقفگاه مربیان خارجی

ما از شما انتظار سود نداریم

فوتبال ایراننكته بازی

نایبقهرمانیگلگهر
جدال دو تیم آلومینیوم و گل گهر در اراک بدون 
گل به پایان رســید تــا هر دو تیم یــک رتبه در 
جدول صعود کنند. این بازی قــرار بود در هفته 
سیزدهم لیگ برتر برگزار شود که به خاطر بارش 
برف عقب افتاد و باالخره دیروز بعد از پایان همه 
بازی های نیم فصل اول برگزار شد. اما در یک بازی 
کم حادثه که تنها اتفاق مهم آن مراسم خداحافظی 
کاپیتان آلومینیوم در دقیقه20 بازی بود، دو تیم 
به تساوی بدون گل رضایت دادند. میثم مجیدی 
که سابقه بازی در اســتقالل تهران را هم داشت 
بعد از چند ســال حضور در اراک باالخره دیروز با 
لباس تیم آلومینیوم از میادین خداحافظی کرد و 
در 36سالگی چهارگوشه زمین فوتبال را بوسید. 
آلومینیوم در روز خداحافظــی کاپیتانش برای 
دهمین بار طی 15بازی کلین شیت کرد تا حسین 
پورحمیدی دروازه بان این تیم در رکورد بیشترین 
کلین شیت با علیرضا بیرانوند شریک شود. اراکی ها 
با این تک امتیاز از نساجی سبقت گرفتند و به لطف 
تفاضل گل به نیمه باالی جدول رسیدند. گل گهر 
نیز با این امتیاز خودش را از اســتقالل و سپاهان 

جدا کرد تا به تنهایی در رتبه دوم جدول بنشیند.
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بهروز رســایلی|  تیم های لیگ برتر ایران به تدریج آماده شروع 
مسابقات خود در نیم فصل دوم بازی ها می شوند. این در حالی است که 
در یک جمع بندی کلی پیرامون نیم فصل اول، می توان به چند نکته 

شاخص و مهم پی برد.

   استقالل؛ میزبان ناکام
بدون تردید یکی از بزرگ ترین شــگفتی های لیگ بیست ودوم، 
ثبت تنها 2پیروزی خانگی برای اســتقالل بوده است. آبی پوشان 
به عنوان مدافع عنوان قهرمانی بدترین استفاده ممکن را از بازی در 
ورزشگاه آزادی بردند. آنها در خانه تنها موفق به شکست دادن مس 
کرمان و نساجی شدند، در 5بازی به تساوی دست یافتند و در یک 
دیدار هم مقابل سپاهان بازنده شدند. استقالل در جدول مسابقات 
خانگی در رده نهم قرار دارد و حراج این امتیازات در تهران، نقش 
مهمی در وضعیت ناگوار شاگردان ریکاردو ساپینتو در جدول کلی 
مسابقات ایفا کرده است. تیم فرهاد مجیدی فصل گذشته در مسیر 
کسب عنوان قهرمانی استفاده خوبی از مسابقات خانگی برد. آنها تا 
نیم فصل، از 7بازی خانگی صاحب 5پیروزی و 2تساوی شده بودند.

   فوالدی که خم شد
اگر قرار باشــد در مورد تیم هایی حرف بزنیم که انتظــارات را برآورده 
نکردند، اول از همه باید سراغ فوالد برویم. تیم جواد نکونام ریخت وپاش 
زیادی در فصــل نقل وانتقاالت انجام داد و حتی مدیران ســابق آن به 
صراحت ادعا  کردند تیم شان با این کادر از بازیکنان باید برای قهرمانی 
بجنگد، اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد. فوالد با وجود در اختیار گرفتن 
بازیکنان نامداری همچون اشکان دژاگه، احسان پهلوان، وریا غفوری، 
سعید آقایی و... از 15بازی دور رفت تنها 20امتیاز به دست آورد و صرفا 
به خاطر 2 پیروزی اخیر بعد از وقفه جام جهانی بود که توانست خودش را 
تا رده هفتم جدول باال بکشد. نتایج ضعیف فوالد منجر به پایان همکاری 

باشگاه با حمیدرضا گرشاسبی به عنوان مدیرعامل شد.

   تیم ناخن خشک
در جدول پایانی نیم فصل اول فوتبال ایــران، عجیب ترین وضعیت 
ممکن را مس رفسنجان دارد؛ تیمی که با 4گل خورده صاحب بهترین 
خط دفاع لیگ برتر اســت، اما همزمان با به ثمر رساندن تنها 9گل، 
یکی از ضعیف ترین خطوط حمله لیــگ را در اختیار دارد. مجموع 

عجایبنیمفصل
لیگ ایران در حالی مهیای آغاز دور برگشت می شود که برخی 

اتفاقات در نیم فصل اول عجیب بود

گل های رد و بدل شده در 15بازی مس رفسنجان تنها 13گل بوده؛ 
یعنی هر بازی این تیم به طور میانگین حتی یک گل هم نداشته است. 
شگفت انگیز اینکه آنها در این فصل به طور همزمان گادوین منشا و 
لوسیانو پریرا را با سابقه 2دوره آقای گلی در لیگ برتر در اختیار دارند!

   ضعیف ترین آقای گل تاریخ؟
در طول هفته های گذشته بحث در مورد ضعف برترین گلزنان لیگ برتر هم 
حسابی داغ بوده است. اینکه یورگن لوکادیا با 6گل زده آقای گل نیم فصل 
اول مسابقات شد، به معنای واقعی کلمه شگفت انگیز است. او چند هفته 
بعد از شروع مسابقات به ایران آمد و چند هفته پیش از پایان دور رفت هم 
کشورمان را ترک کرد، با وجود این مهاجم هلندی کنار محمد عباس زاده 
6گله، هنوز صدرنشین این جدول است! درصورتی که روند گلزنی مهاجمان 
در نیم فصل دوم هم با همین شرایط ادامه داشــته باشد، آقای گل لیگ 
بیست ودوم فقط 12گل خواهد زد و می تواند عنوان بدترین و ضعیف ترین 
آقای گل ادوار لیگ 16تیمی در ایران را از آن خود کند. به به از این لیگ پویا!

تورس، کاپیتان سابق اوساسونا و همبازی پیشین جواد نکونام در 
این تیم، نخستین خرید فوالدی ها در پنجره زمستانی بود و البته 
آنها سعید واسعی را هم جذب کردند. حاال مهدی هاشمی نسب، 
دســتیار نکو در این مورد می گوید: »فوالد تنها نماینده ایران در 
لیگ قهرمانان آسیا است و باید حمایت شود.« صددرصد همینطور 
اســت و امیدواریم سرخپوشــان در لیگ قهرمانان موفق شوند، 
اما هاشمی نســب جوری از ضرورت حمایت سخن می گوید که 
انگار فوالد امســال کم خرج کرده است. اول فصل که هر کسی را 
می خواستید خریدید؛ از اشکان دژاگه، وریا غفوری و آقایی گرفته 
تا پهلوان و اسماعیلی. زمستان را هم که با یک بازیکن اللیگایی 

استارت زده اید؛ دیگر چه می خواهید عزیزجان؟ امر بفرمایید.

تراکتور در ابتدای فصل قربان بردیف را به عنوان سرمربی جدید 
خود برگزید. این مربی اما به شکل عجیبی در طول تعطیالت لیگ 
از هدایت تراکتور کنار رفت و جای خــودش را به پاکو خمز داد. 
خمز بعد از جام جهانی در تراکتــور بد عمل نکرده، اما اخیرا برای 
یک مرخصی چند روزه به اســپانیا برگشت و حاال خبر رسیده از 
باشگاه اسپورتینگ گیخون در لیگ دسته دوم این کشور پیشنهاد 
دارد. البته تراکتور فعال جدایی مربی اش را تکذیب کرده، اما مدل 
اتفاقاتی که در این تیم رخ می دهد کال عجیب و غریب است. اگر بعد 
از بردیف قرار به جدایی خمز باشد، باید تراکتور را توقفگاه موقت 

مربیان خارجی دانست.

فدراسیون فوتبال در معرض انتخاب 2سرمربی برای تیم های ملی 
کشور است؛ یکی امید و یکی هم بزرگساالن. تاج گفته سرمربی تیم 
امید طی چند روز آینده انتخاب خواهد شد، اما در مورد بزرگساالن 
فعال عجله ای در کار نیست. حقیقتا هم نباید عجله کرد، مخصوصا با 
این مهارتی که تاج و شرکا دارند. استاد طی 3سال گذشته 2انتخاب 
برای تیم ملی داشته که هر 2فاجعه بوده اند؛ اولی ویلموتس بود که 
کمر فوتبال ایران را شکست و نزدیک بود قلب خود تاج را هم از کار 
بیندازد، دومی بازگرداندن کی روش که به شکست درخشان 6بر 
2برابر انگلستان انجامید. بنابراین از دوستان تقاضا می کنیم مطلقا 
عجله نکنند و هر زمان راحت بودند، کسی را انتخاب کنند که الاقل 

ضررش کمتر باشد. ما از شما انتظار »سود« نداریم!

میانگین گلزنی؛ زیر 2
در نیم فصل اول لیــگ برتر، تنها 215توپ 

از خط دروازه ها عبور کرده اســت. این تعداد گل 

در 120بازی به ثمر رسیده. تقســیم این دو عدد بر 

هم نشــان می دهد در هر بازی لیگ برتر فوتبال ایران 

به طور متوســط فقط 1.8گل به ثمر رســیده که اصال 

عدد خوبی نیســت. یعنی به طور میانگیــن، هر تیم 

لیگ برتری ایران در هر بازی نتوانســته یک گل 

به ثمر برســاند. آیا شــما می دانید ما این 
 فوتبــال را به چه امیدی تماشــا 

مـی کنیــم؟ 


